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דינמי. ג דבר  היא  טבעה,  מעצם  ינה, 

במשך שנות קיומה, היא לובשת ופושטת 

צורה: עצים שגדלו מצלים על ערוגה שפעם 

בה  שגדלו  והצמחים  שמש  שטופת  היתה 

מתנוון  שנים  קצר  שיח  מיופיים,  מאבדים 

במחלות  נתקפים  צמחים  ריק,  חלל  ומותיר 

בעלי  של  והצרכים  הרצונות  גם  ומתים. 

הגינה מביאים לשינויים: שינוי בשטח מדשאה 

הגדלת/הקטנת המשפחה, תוספת  בעקבות 

של פינת ישיבה וכו'. וכך, בריטואל של שנים 

מספר, הגינה משנה פניה. לעתים השינוי איטי 

ונעשה לאורך זמן, לעתים הוא נעשה בצורה 

מתוכננת וב"מכה אחת". 

לשינויים  ביותר  המהותיים  מהגורמים  אחד 

דרסטיים הוא צריכת המים של הגינה, או יותר 

תכנון נכון של הגינה 

ושל מערכת ההשקיה 

יכול להביא לחסכון 

ניכר בתצרוכת המים 

שלה. בגינה המתוארת 

בכתבה שלפניכם, ירדה 

צריכת המים בעקבות 

תכנון כזה לכעשירית 

מהכמות המקורית

סוף מעשה
בתכנון תחילה
כתבה וצילמה: טל גליקמן, אגרונומית, תכנון גנים ומערכות השקיה

מחסור,  בעתות  שלה...  המים  חשבונות  נכון 

כשמחיר המים עולה ללא הרף, ישנה מגמה 

לצמחיה  המוקצים  השטחים  צמצום  של 

עונה,  ופרחי  מדשאות  כמו  במים,  בזבזנית 

במקרים  יותר.  חסכניים  לצמחים  ומעבר 

של  מחודש  תכנון  יעשה  כלל  בדרך  כאלה, 

למבנה  שתתאים  כדי  ההשקיה,  מערכת 

כזה,  שינוי  של  במקרים  הגינה.  של  החדש 

בעלי  של  בשירותיהם  להיעזר  ממליצים  אנו 

מקצוע, שיתכננו את הגינה המחודשת בצורה 

האופטימלית.

המקרים  במרבית  מביאים  כאלה  שינויים 

לא  שמפתיע  המים,  בתצרוכת  גדול  לחסכון 

דוגמה  כאן  מביאים  אנו  בעליה.  את  אחת 

שנותיה  במהלך  שעברה  כזאת,  אחת  לגינה 
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משמעת מים

המים  בכמות  גדול  חסכון  עם  שדרוגים,  שני 

שנשמר  תוך  הגינה,  להשקיית  שמוקדשת 

המראה הירוק והרענן שלה, גם בחודשי הקיץ. 

גינת הדוגמה שלנו הוקמה לפני קרוב ל-15 

שנה, ביישוב שוהם, הסמוך לשדה התעופה בן 

גוריון. מדובר באזור השפלה, אזור שאדמתו 

כבדה. כמות המשקעים השנתית הממוצעת 

פחות  ירדו  )השנה  מ"מ  כ-500  היא  באזור 

המגונן  השטח  גודל  זו(.  מכמות  מ-70% 

המקורי-  בתכנון   - מתוכם  מ"ר,  כ-250 

שונים  שיחים  והשאר  דשא  מ"ר  כ-180 

וערוגות של פרחים עונתיים. בגינה נשתלו גם 

כמה עצים.

היסטוריה 
העיקריים  השיקולים  הגינה,  הקמת  בעת 

נוחות  נמוכה של הקמה,  היו עלות  בעיצובה 

מיוחדת  דגש  שימת  ללא  בטיפול,  מירבית 

התוצאה התבטאה  במים.  נושא החסכון  על 

מיני  כמו  גידול,  מהירי  בצמחים  בשימוש 

ומיני  'לימוני'  פירות  גדל  ברוש  בוגנוויליאות, 

פרחים  כמו  מים  צרכני  צמחים  פיקוס, 

עונתיים שהוחלפו אחת ל-3 חודשים, ומספר 

עצי פרי. יש להדגיש שתכנון הגינה לא נעשה 

על ידי מתכנן מוסמך אלא על ידי גנן "מצוי".

שנעשו  הבית  בעלי  הבינו  השנים,  במשך 

בתכנון טעויות לא מעטות, והשדרוג הראשון 

מיום  שנים  כ-6  לאחר  נעשה  הגינה  של 

עם  להתייעץ  הוחלט  זה  בשלב  הקמתה. 

מתכננת מקצועית על מנת לעשות שיקולים 

נכונים.

והברושים,  הפיקוסים  הבוגנוויליאות,  נעקרו 

נשתלו צמחים רב-שנתיים במקום העונתיים, 

נוספה מסלעה על מנת ליצור 'משחק' גובה 

ועניין בגינה. מפאת תקציב מוגבל, החלוקה 

ושיחים  לדשא  הגינה  אזורי  של  המקורית 

של  נוספת  להזדמנות  וחיכתה  נשארה, 

שדרוג.

השדרוג השני
נוסף.  שדרוג  לעשות  הוחלט  כשנה,  לפני 

מספר סיבות הביאו להחלטה:

המודעות הגוברת של בעלי הבית לצורך  .1

בחסכון במים.  

מוצלים נעשו  הגינה  של  רבים  חלקים   .2

והצמחיה המקורית התדלדלה.  

בעיקר רבים,  בחלקים  התייבש  הדשא   .3

באזורים הנמצאים מתחת לעץ פולובניה 

המשיכו  הממטירים  ענק.  למימדי  שגדל 

בתקווה  היבשים  האזורים  את  להשקות 

נגוזה  שכמובן  )תקווה  יתאושש  שהדשא 

בחלוף השנים(.

היה וקשה  צבעונית  היתה  לא  הגינה   .4

וכמות  מאחר  חדשים  צמחים  לשתול 

שורשים היתה עצומה.

וליהנות לצאת  נהנו  לא  המשפחה  בני   .5

בה  ולשהות  לחזור  והשתוקקו  מהגינה, 

יותר.

פיזור אבני מדרך וביניהן חלוקי נחל חומים. שתילת צמחים פורחים בכדי החרס "צובעת" את הגינה
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הרצון היה לרענן את הגינה תוך חסכון במים, 

בחומרי  הגינה  את  ל'צפות'  לא  שני  ומצד 

חיפוי. הכוונה היתה לשמור עד כמה שניתן על 

אופי הגינה, לשמר צמחים קיימים ולא לעשות 

מהפכות במהלך קווי ההשקיה.

השקיה
במדשאה  המקורית  ההשקיה  מערכת 

הורכבה מממטירי 'הנטר' שספיקתם כ-0.5 

מ"ר  ל-180  ממטירים   10 סה"כ  מ"ק/ש'. 

מדשאה. 

למשך  בשבוע  פעמים   3 הושקה  הדשא 

שעה, במשך כמעט כל חודשי השנה מלבד 

דצמבר, ינואר ופברואר. כמות המים בהשקיה 

אחת: 5 מ"ק.

בעת הקמת הגינה, השיקולים העיקריים בעיצובה היו 
עלות נמוכה של הקמה, נוחות מירבית בטיפול, ללא 

שימת דגש מיוחדת על נושא החסכון במים

הדשא,  ידי  על  רק  שנצרכה  המים  כמות 

במשך שנה: קרוב ל-600 מ"ק.

הנדרשת  המים  כמות  חישוב  נעשה  היה  אם 

להשקיית המדשאה, על פי המשוואה = גודל 

 X בימים  השקיה  מרווח   X בדונם  השטח 

לאזור  המתאימה  ממוצעת  יומית  התאיידות 

הגינה X מקדם גידול של המדשאה - זו היתה 

כמות המים הנדרשת בהשקייה אחת:

0.18 מ"ר שטח המדשאה  Xר3 ימים מרווח 

השקיה  Xר6 מ"מ התאיידות יומית ממוצעת 

בערך   = מדשאה  של  גידול  מקדם  Xר0.45 
היא  האמיתית  הצריכה  כלומר  מ"ק.   1.5

בפועל.  שהושקתה  הכמות  משליש  פחות 

היה  כזו  מים  לכמות  הדרוש  ההשקיה  משך 

כ-20 דקות בלבד.

הצמחיה הושקתה בטפטוף, כשהמרווחים בין 

הטפטפות והשלוחות הוא 30 ס"מ, ללא קשר 

לתנאי  השתילה,  למרווחי  הצמחים,  לסוג 

הושקו  הצמחים  האדמה.  ולסוג  התאורה 

בכמות של 2 מ"ק אחת ליומיים.

שירטוט הגינה לפיו נעשה השידרוג שירטוט הגינה המקורית,טרם השידרוג
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ק
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משמעת מים

פי  על  הפעלות  למספר  חלוקה  נעשתה  לא 

צרכני  שצמחים  כך  המים,  וצריכת  התנאים 

מים )אקליפה מגוונת, דורנטה זקופה 'זהובה' 

הושקו  ורדים(  מיני  תאילנדית"{,  }"דורנטה 

שמשלב  צמחים  של  מים  כמות  באותה 

של  קטנה  בתוספת  להתקיים  יכלו  מסוים 

חרוק,  )אוג  כלל  מים  תוספת  ללא  או  מים 

מורן החורש, מיני ערער(.

כמו  הגינה  הושקתה  שנים  מספר  במשך 

בעודף  כלומר  הראשון,  ביומה  שהושקתה 

נעלמה  בהם  רבים  אזורים  גדול.  השקיה 

יבשים  חלקים  מים,  לקבל  המשיכו  הצמחיה 

של הדשא הושקו, אך מראה הגינה היה כשל 

גינה צמאה ועייפה.

המדשאה
שכנוע  ולאחר  לדשא  חדשים  גבולות  נקבעו 

לא  הבית  בעלי  החליטו  המתכננת,  מצד 

את  לשפר  אלא  חדשים  דשא  מרבדי  לפרוש 

הסיכוי  היה  בהם  באזורים  רק  הדשא  מראה 

במראה  השיפור  להתאוששותו.  ביותר  הרב 

של  משולב  טיפול  באמצעות  הושג  הדשא 

ודילול, תוספת נכבדה של קומפוסט  איוורור 

וכמובן שינוי אופן ההשקיה.

ספיקה  בעלי  לממטירים  הוחלפו  הממטירים 

רק  שהושקו  כזה  באופן  ופוזרו  יותר  נמוכה 

 6  - טובה  הדשא  צמיחת  בהם  האזורים 

מ"ר.  כ-80  של  לשטח  בסה"כ  ממטירים 

מושקה  והוא  הוגדלו  הדשא  השקיית  מרווחי 

אחת ל-5 ימים. כמות המים בהשקיה אחת 

ירדה ל-1.5 מ"ק.

כמעט על כל השטח המטופטף פוזרו חלוקי 

הונחו  עליהם  קפיצה,  ואבני  קטנים  נחל 

עציצים גדולים. הצמחיה הוותיקה כבר אינה 

כך  בוטלו,  הטפטוף  ושלוחות  מים  מקבלת 

שגם כמות המים המיועדת לשיחים ולעציצים 

ירדה באופן משמעותי ועומדת היום על פחות 

מ-1 מ"ק בכל השקיה. השיחים מושקים אחת 

לארבעה ימים.

דקים מעץ
המלאים  לעץ,  מתחת  המוצלים  באזורים 

בשורשים, לא הושלם דשא )כפי שנעשה מספר 

פעמים, ללא הצלחה, בשנים קודמות( ובאזור 

זה הונחו 'אבני מדרך' בגודל 60*80*5 ס"מ 

מאבן לקט נסורה ליצירת שביל.

לחסוך  מנת  ועל  הוגדלה  הישיבה  רחבת 

בדוגמת  לריצוף  אבן  אחר  ובחיפוש  ביציקה 

האבן הקיימת, הוחלט לבנות דק עץ. בנוסף, 

הגינה,  בקצה  נעימה  צל  פינת  לנצל  הוחלט 

בעל  נוסף  דק  נבנה  ובה  דבר,  גדל  לא  בה 

קווים מעוגלים ממנו ניתן לצפות בגינה ובבית 

מזווית שונה. השביל מ'אבני המדרך' מחבר 

בין שתי פינות הישיבה.

שילוב צמחים משתרעים )סיגל קיסוסי-סיגלית אוסטרלית( בין אבני המדרך

הגינה לפני השדרוג, חלק מהדשא שהתנוון בגלל הצל הכבד 
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 3-4 ברוחב  מעבר  אזור  זהו  רבים  )במגרשים  הבית  לאורך 

מטר ובאורך 10 מטר לפחות( הושארו עצי הפרי שעוצבו ונגזמו. 

מאחר ולא ניתן היה לשתול באדמה, נשתלו צמחים שונים - רב 

שנתיים, צמחי תבלין ועונתיים - בעציצי חרס גדולים שהונחו 

על משטחים של חלוקי נחל מצריים בגודל 2.

בשלב  טפטוף.  בצנרת  רושת  הזה  האזור  כל  השנים  במשך 

 2  - הפרי  עצי  להשקיית  נפרדת  הפעלה  נעשתה  השדרוג 

בספיקה  טפטפות   10-12 עם  עץ  כל  סביב  טפטוף  טבעות 

של 2-3 ל'/ש'. הותקנה גם הפעלה נפרדת לעציצי החרס על 

ידי טפטפות עציץ בספיקה 2-1 ל'/ש', כ-4 טפטפות לעציץ, 

נוספים  עציצים  בו.  השתולה  הצמחיה  ולסוג  לגודלו  בהתאם 

שובצו בין צמחי הגן ה'משעממים', ובהם נשתלו צמחים פורחים 

המהווים מוקדי צבע.

תאורה
בגינה ותיקה חשיבות רבה לתאורה. עץ השזיף הפיסרדי, בעל 

את  'פולחת'  אור  כשאלומת  ביופיו  מרהיב  האדומים,  העלים 

העציצים  בתוך  תאורה  הותקנה  החרס  מעציצי  בחלק  עליו. 

עצמם.

סוף מעשה
השדרוג השיג חסכון ניכר בצריכת המים של הגינה, המרהיבה 

ביופיה במשך כל השנה, גם בקיץ. המשפחה חזרה לבלות בה 

ובא לציון "חסכון".
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* על מנת לערוך חישוב מדויק של כמות המים הנדרשת להשקיית הגינה, יש להיעזר בטבלאות בהן נתונים על מקדמי גידול מומלצים לפי סוגי הצמחיה השונים, 

מרווחי השקיה מומלצים על פי סוג הקרקע, ממוצעי התאדות מגיגית המפורסמים על ידי השירות המטאורולוגי, וכן נתונים לגבי גודל השטח, אופן ההשקיה 

)טפטוף, המטרה(, ספיקת אביזרי ההשקיה, הצללה ועוד.

* * בשלב א' וב' הכמויות המצוינות בטבלה הן אלה שהושקו בפועל, מבלי שבעצם חושבה הצריכה הנכונה לכל סוג צמחיה.

טבלה המראה את השינוי בכמויות המים להשקיית הגינה בשלבי השדרוג השונים
)הנתונים נכונים לגינה הספציפית הזאת, לכל גינה אחרת יש לחשב את הכמות המאימה לה(* 

החלפת הצמחים העונתיים בצמחים רב שנתיים פורחים

פינת ישיבה עשויה דק עץ בקצה הגינה באזור מוצל ומאוורר,
משם ניתן לצפות על הבית והגינה מזווית נוספת


